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 الكتابة السردية                                      

 وصف حدث قمت به                                                   
 اليوم الذي حصلت فيه على سلحفاة             

 اقرأ: 
شعرت ذات يوم بأنك سعيد لدرجة البكاء؟ هذا ما حدث لي في األسبوع  هل    

الماضي، عندما أخبرتني أمي بأنني أستطيع اقتناء سلحفاة، لم أكن أتخيل 
 أنني أخيرا سأحصل عليها . 

ءت أمي إلى غرفتي، وأخبرتني بأنه يمكنني اقتناء سلحفاة.. في البداية جا    
لم أصدق ما سمعته؛ فقد طرت من الفرح حاضنا أمي مقبال يدها، قائال لها: 

 أنت أعظم أم في العالم.
وبعد ذلك ذهبت مع أمي إلى مأوي للحيوانات األليفة، وكنت متحمسا،     

تظار، وصلنا أخيرا، وهناك لكنني شعرت بطول المسافة، فلم أكن أستطيع االن
 رأيت العديد من الحيوانات األليفة مختلفة األشكال واأللوان واألنواع.

وفجأة اقتربت مني ببطء سلحفاة صغيرة الحجم وبنية اللون، فوقع عليها      
 االختيار، وأخيرا اشترينا بعض الطعام الخاص بها وكل مستلزماتها. 

 ى سلحفاة في بيتي، فأنا في غاية السعادة.مازلت ال أصدق أنني أخيرا لد    
 .: شراء سلحفاة الحدث     (1)
 .: األسبوع الماضي الحدث  وقت (2)
 .: في متجر الحيوانات الحدث  مكان (3)
 .: دخلت األم الغرفة، وأخبرته بأنه يمكنه شراء سلحفاة الحدث قبل (4)
 أثناء الحدث : اقتراب سلحفاة صغيرة من الولد . (5)
 لحفاة والشعور بالسعادة .نهاية الحدث : شراء الس (6)
 أدوات الربط بالقصة: 
 وأخيرا  (  -وفجأة    -وبعد ذلك     -) في البداية                   
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   الكتابة السردية                                    

 وصف حدث قمت به                                                   
 شاطئ البحر.  ذهبت مع أسرتك في رحلة إلى 

 .أسطر 10في صف ما حدث                                
 الحدث . (1)
 الحدث . وقت (2)
 الحدث . مكان (3)
 الحدث . قبل  (4)
 أثناء الحدث .  (5)
 . نهاية الحدث (6)

 ) مع مراعاة الجمل االفتتاحية، والجمل الختامية (           
  رحلة إلى شاطئ البحر                   

- .......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................                 
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كتابة نص وصفي                                    
لحجم ( ا –اللون  –بأوصاف مادية ) الشكل ه الكاتب شخًصا أو مكاًنا أو حدثًا نص يصف في 

 مستخدما تعبيرات مجازية ليقرب ما يصفه لعقل القارئ كأنه يراه.
    عناصر النص الوصفي: 1- عنوان النص.

                          2- الجملة االفتتاحية: توضح الفكرة الرئيسة للنص. 
                            3- الفكر الداعمة: -  وصف شكل الشيء بالحواس.
                                                -  وصف استخدام هذا الشيء. 

-                                                      مميزات هذا الشيء .  
-                                                      عيوب هذا الشيء.      
-                                                      رأيك في هذا الشيء .  

                                                       - شيء يشبه هذا الشيء أو يختلف عنه
   4- الجملة الختامية: تأكيد الفكرة الرئيسة باختصار.

لعبة المهرج                                         
هي في أحد أركان خزانة المالبس يجلس مهرج وهو مبتسم على دراجة أحادية صغيرة، و    

ير، ولديه هدية تلقيتها في عيد الميالد الماضي من صديق مقرب.. وللمهرج شعر أصفر قص
لوُن زيِّ هَو اخدان أحمران، وأنف أحمر أيضا، ويرتدي زًيا من لونين؛ الجانُب األيسُر من ال

حركاٍت  األزرُق الفاتُح، والجانُب األيمُن أحمُر.. ألعُب بِه ممثال مسرحية على المسرح بأداءِ 
أحتاج ألْن أمسكه بهلونيٍة.. يتميز بشكلِه المبهج، وحركته السريعة، ولكن ينقصه االتزاُن؛ ف

 تشبُه الصديَق لعبٌة مميزةٌ دوًما؛ لعدم السقوِط على األرِض، سأشتريه هديًة لكلِّ أصحابي، فهو 
سامٍة في كلَّ الوفيَّ الذي ينشُر السعادَة والبهجَة في األنحاِء.. هذا المهرُج الملوُن يحيي باب

 مرة أدخل فيها غرفتي.
 عناصر النص تحليل النص

 الجملة االفتتاحية في أحد أركان خزانة المالبس يجلس مهرج مبتسم..
 1- شكله: شعر أصفر قصير، خدان أحمران .... .

 2- استخدامه: اللعب به على المسرح .... .
 3- مميزاته: الشكل المبهج .... .

عيوبه: عدم االتزان . -4  
 5- رأيك فيه: سيشتريه الكاتب لكل أصدقائه.
 6- شيء يشبهه: يشبه الصديق الوفي .... .

 الوصف السداسي

تيا غرفهذا المهرج الملون يحيي بابتسامة في كل مرة أدخل فيه  الجملة الختامية 
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نص وصفي                              
 

 عناصر النص تحليل النص
 الجملة االفتتاحية سأذهب غدا مع أبي لشراء حذاء جديد لي .

 1- شكله: ..............................................................................................................

 2- استخدامه: ....................................................................................................
 3- مميزاته: ..........................................................................................................

  .............................................................................................................. عيوبه: -4
 5- رأيك فيه: ........................................................................................................
 6- شيء يشبهه: ..............................................................................................

 الوصف السداسي

 الجملة الختامية كم أنا سعيد لحصولي على هذا الحذاء الجميل .
 

  حذائي الجديد                        
- ..................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................                 
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 كتابة نص معلوماتي ) الوثيقة (              
  أو البنود .به مجموعة من المعلومات أو المواد  هي مستندالوثيقة    

 عناصر الوثيقة:
 .عنوان الوثيقة -1
 مقدمة عامة: جملة عامة عن الوثيقة. -  :المقدمة -2

 موضوع الوثيقة: مجموعة جمل توضح ما تحدده الوثيقة. -                
 الوثيقة.مقدمة البنود: جملة تمهيدية من نود ) مواد (  -                     

 مجموعة البنود التي تتحدث عنها الوثيقة.بنود ) مواد ( الوثيقة:  -3   
 ملخص: جملة توضح أهمية الوثيقة. -  الخاتمة:  -4   

 لتطبيق الوثيقة.دعوة عامة:  -                    
 وثيقة حقوق اإلنسان                         

هو أساسا العدل والسالم في العالم، وتحدد هذه إن االحترام صفة أساسية لكل البشر، و  
 الوثيقة بعض الحقوق التي يجب احترامها.

 وهذا عرض لبعض البنود المهممة بها:  
 البند األول ) المساواة (: يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. 
 ية اختياره ..البند الثاني ) الحق في العمل (: لكل شخص الحق في العمل، وحر  
 البند الثالثث ) الحق في الراحة (: لكل شخص الحق في الراحة والحصول على إجازات. 
ة، ولهذا ننادي بضرورة احترام هذه اإلنسان حياة كريمإن هذه الحقوق تساعد أن يحيا  

 الحقوق والحريات.
 تحليل النص                                

 تحليل النص عناصر النص
 مقدمة عامة: إن االحترام صفة أساسية لكل البشر .  مقدمةال

 موضوع الوثيقة: تحدد الوثيقة بعض الحقوق التي يجب احترامها.
 مقدمة البنود: وهذا عرض لبعض البنود المهممة بها:

 البند األول: ) المساواة (: يولد جميع الناس أحرارا البنود
 خص الحق في العملالبند الثاني: ) الحق في العمل (: لكل ش

 البند الثالث: ) الحق في الراحة (: لكل شخص الحق في الراحة
 ملخص ما سبق: هذه الحقوق تساعد أن يحيا اإلنسان حياة كريمة الخاتمة

 دعوة عامة: لهذا ننادي بضرورة احترام هذه الحقوق والحريات. 
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نص معلوماتي ) وثيقة (                    
 

 ل النصتحلي عناصر النص
 إن قواعد العمل بالفصل هي المنظمة للعمل بالفصلمقدمة عامة:  المقدمة

  ....................................................................................................موضوع الوثيقة: 
 .........................................................................................................مقدمة البنود:  

 ممنوع التحدث أثناء شرح المعلم لفهم الدرس . البند األول: البنود
 ............................................................................................................البند الثاني:  

 .............................................................................................................:  البند الثالث
  ....................................................................................................ملخص ما سبق:  الخاتمة

 ............................................................................................................دعوة عامة:   
 

  قواعد العمل بالفصل                     
- .......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................                 
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 كتابة رسالة                                   
 عان: للرسالة نو 

 رسالة شخصية:( 1)
 بين األصدقاء واألهل، يمكن التعبير فيها عن المشاعر واستخدام التعبيرات المجازية - 
 :رسميةرسالة ( 2)
 ويرسلها شخص إلى وزارة أو شركة أو مؤسسة، وتكون مختصرة ومحددة. - 

 : عناصر الرسالة
 مثال العنصر

  2021يناير  25  التاريخ -1 
 فهد صديقي  ل إليهاسم المرس -2 
 أن تكون بأحسن حال من اهلل أتمنى جملة التحية -3 
 في البداية أعبر لك عن فرحي الشديد لتفوقك في االمتحان المقدمة  -4 
برنامجا  أنتظر زيارتك لمصر قريبا، وسوف أعد لك العرض -5 

 .وأماكنها الجميلة ممتعا لزيارة آثار مصرسياحيا 
 لى خير يا صديقيأراك ع  الخاتمة -6
 صديقك أحمد  اسم المرسل -7 

 الرسالة                          
 2021يناير  25القاهرة في                                                 

 صديقي فهد 
 .أتمنى من اهلل أن تكون بأحسن حال   
 .تحانفي البداية أعبر لك عن فرحي الشديد لتفوقك في االم   
أنتظر زيارتك لمصر قريبا، وسوف أعد لك برنامجا سياحيا ممتعا لزيارة آثار    

 أراك على خير يا صديقي                            مصر وأماكنها الجميلة.
 صديقك أحمد                                                         
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 كتابة رسالة                                 
 امأل الجدول التالي ثم:  
  يوم في حديقة الحيوان بالجيزة.أرسل رسالة إلى صديقك طارق لدعوته لقضاء    

 مثال العنصر
      ............................................................................................................................ - التاريخ -1 
 صديقي يوسف  - اسم المرسل إليه -2 
      ............................................................................................................................ - جملة التحية -3 
      ............................................................................................................................ - المقدمة  -4 
      ............................................................................................................................ - العرض -5 

 ................................................................................................................................      
 

      ............................................................................................................................ -  الخاتمة -6
 صديقك محمود - اسم المرسل -7 

 الرسالة                                    
.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................   



10 

 

 

 كتابة سيرة غيرية                           
 المؤثرة في تكوينهنص يتناول فيه الكاتب معلومات عن قصة حياة إنسان، توضح الجوانب   

 ضمير  متكلم () يستخدم    يكتبها شخص عن نفسه.     السيرة الذاتية: (1)
 سيرة يكتبها الشخص عن غيره. ) يستخدم ضمير غائب ( السيرة الغيرية: (2)

 عناصر السيرة الغيرية:  
 :  اسم الشخصية .  العنوان (1)
نجازاته. الفكرة الرئيسة (2)  : تتضمن اسم الشخصية ولقبه وشخصيته وا 
 : تبين كيف حققت الشخصية اإلنجازات، وتتضمن: الفكرة الداعمة (3)

 مكان النشأة والتعليم واالهتمامات. معلومات شخصية: -                  
 تظهر مميزات الشخصية. أحداث زمنية متدرجة: -                        

 في الشخصية . رأي الكاتب - الخاتمة:( 4)
 واستخالص ما نستفاده من الشخصية. جملة الختام -             

 طلعت حرب                                  
االقتصادي والمفكر "محمد طلعت حرب" هو مؤسس بنك مصر، من أعظم رجال     

 االقتصاد في مصر، إنه " أبو االقتصاد في مصر" 
ولد بالقاهرة ودرس في مدرسة الحقوق، ثم اهتم بدراسة االقتصاد، وعرض فكرة إنشاء    

 الوطن.بنك للمصريين؛ لكي يكون هناك نظام مالي مصري خاص لخدمة 
ليصبح أول بنك مصري وقام بإنشاء العديد من  1920وقد تم افتتاح بنك مصر عام     

 .، أرى أنه اقتصادي ومفكر عظيم الشركات، ووفر الكثير من الوظائف للمصريين
 توفي طلعت حرب وتم إطالق اسمه على أشهر ميادين القاهرة وبه تمثال له.   

 لنص السابقالموجود با عناصر السيرة الغيرية
 في مصرأبو االقتصاد  -محمد طلعت حرب  االسم واللقب

 مفكر مميزات الشخصية
 مؤسس بنك مصر والعديد من الشركات أهم اإلنجازات

 ولد بالقاهرة ودرس في مدرسة الحقوق ثم اهتم بدراسةاالقتصاد مات عن الشخصيةمعلو 
 ليصبح أول بنك مصري 1920وقد تم افتتاح بنك مصر عام  أحداث زمنية متدرجة

 أرى أنه اقتصادي ومفكر عظيم رأي الكاتب
 توفي طلعت حرب واطلق اسمه على أشهر ميادين القاهرة جملة ختامية
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 كتابة سيرة غيرية                         
  سيرة غيرية عن أحمد شوقي. خطط لكتابة -

 (ة )اإلنترنتابحث على شبكة المعلومات الدولي                         
 

 الموجود بالنص السابق عناصر السيرة الغيرية
 ................................................................................................................................. - االسم واللقب

 ................................................................................................................................. - مميزات الشخصية
 ................................................................................................................................. - أهم اإلنجازات

 ................................................................................................................................. - معلومات عن الشخصية
 ................................................................................................................................. - أحداث زمنية متدرجة

 ................................................................................................................................. - رأي الكاتب
 ................................................................................................................................. - جملة ختامية

 

  أحمد شوقي                                    
.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................  
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 كتابة نص إقناعي                                
قناعه بوجهة نظر معينة.  -  هو نص يكون الهدف منه التأثير على القارئ، وا 

 عناصر النص اإلقناعي: 
 لقارئ، ويكون مناسبا للموضوع. : يجب أن يجذب االعنوان( 1)
 : يجب أن تجذب القارئ، وتتضمن الفكرة الرئيسة.المقدمة( 2)
 األسباب التي توضح رأي الكاتب مع األدلة التي تؤكد وجهة نظره. الِفكر الداعمة:( 3)
 : تؤكد فكرة النص، وتدعو القارئ لتبني موقف الكاتب.الخاتمة( 4)

 الرياضة أسلوب حياة                             
نما هي أسلوب حياة تعود      هل تعرفون أهمية الرياضة؟ فهي ليست للتسلية فقط، وا 

بالنفع على الفرد والمجتمع، وقديما قالوا: "العقل السليم في الجسم السليم." فهي تساعد 
 على تحسين وظائف الدماغ والمهارات العقلية.

ات الحديثة تؤكد أنها تقلل من نسبة اإلصابة وتقلل الرياضة من األمراض، فالدراس   
 بالسكري وأمراض القلب وتزيد مناعة الجسم.

حترام وتعلمنا الرياضة كثير من القيم فهي تهذب السلوك وتعلمنا التعاون والصبر وا    
 فممارستها مهمة للفرد والمجتع، فاحرص على ممارستها يوميا. الغير وتقبل الهزيمة، ولذا

 تحليل النص                                 
 الموجود بالنص السابق العنصر

 الرياضة أسلوب حياة العنوان
نما هي  المقدمة هل تعرفون أهمية الرياضة؟ فهي ليست للتسلية فقط، وا 

 أسلوب حياة تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.
الفكر 

 الداعمة
 السبب األول: تحسين القدرة العقلية.

 هي تساعد على تحسين وظائف الدماغ والمهارات العقلية.الدليل: ف
 السبب الثاني: تقلل اإلصابة باألمراض.

الدليل: الدراسات الحديثة تؤكد أنها تقلل من نسبة اإلصابة بالسكري 
 وأمراض القلب وتزيد مناعة الجسم.

 السبب الثالث: اكتساب سلوكيات وقيم.
 ون والصبر وتقبل الهزيمةفهي تهذب السلوك وتعلمنا التعا الدليل:

 فاحرص على ممارستها يوميا. الخاتمة
 لذا -حيث  –فلها  –فهي   كلمات الربط
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 نص إقناعي                                        

 خطط لكتابة نص إقناعي عن أهمية مشروع األسر المنتجة:
 تحليل النص                                    

 النص السابقالموجود ب العنصر
 . ........................................................................................................................................................................................  - العنوان
 . ............................................................................................................................................................................................. -  المقدمة
الفكر 

 الداعمة
  . .............................................................................................................................................................السبب األول: 

 . .....................................................................................................................................................................................الدليل:
   . ...........................................................................................................................................................السبب الثاني: 

    . ..................................................................................................................................................................................الدليل: 
   . ...........................................................................................................................................................السبب الثالث: 

 . ................................................................................................................................................................................. الدليل:
 . ................................................................................................................................................................................................ - الخاتمة

 . ................................................................................................................................................................................................. - كلمات الربط

  النص                                         
.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

....................................................................................\....................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................    




